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PRESS RELEASE

“Manifesto sobre standards abertos no sistema de ensino”

Associação Ensino Livre, 12 de Maio de 2008

A utilização de standards tem-se revelado de extrema importância numa sociedade 
de  inovação  e  conhecimento.  No  sector  das  tecnologias  de  informação  são 
particularmente  cruciais.   Ao  estabelecerem uma linguagem comum entre  diferentes 
intervenientes,  empresas  e  outras  entidades  podem  desenvolver  equipamento  e 
programas  de  computador  que  comunicam  entre  si  sem  obstáculos,  eliminando 
directamente barreiras aos utilizadores finais. O conhecimento pode assim fluir e escoar 
livremente entre todos os cidadãos. Um dos grandes exemplos é o êxito da Internet, que 
só foi possível devido à existência desta liberdade na transmissão de informação.

Existem  contudo  áreas  em  que  a  neutralidade  tecnológica  ainda  não  está 
suficientemente desenvolvida. Por exemplo, ao produzir um documento no processador 
de texto do seu computador, e ao tentar partilhá-lo com um amigo, já se deparou com a 
situação de que o amigo não conseguiu abrir o documento, ou que o documento lhe 
apareceu completamente desformatado? Esta situação poderá ser especialmente grave 
em instituições públicas, nomeadamente instituições de ensino. Imagine um professor 
que solicita um trabalho de casa a um aluno, que o professor depois não consegue abrir 
para avaliar correctamente. Ou então imagine um aluno que recebeu um trabalho de 
casa que depois não consegue abrir correctamente no seu computador pessoal. Outras 
situações ainda mais sérias existirão, tais como o armazenamento de informação vital em 
formatos binários,  que se pode tornar inacessível com o passar dos anos, ou ainda a 
impossibilidade de alguns elementos da comunidade educativa acederem a informação 
legalmente sem dispenderem largas centenas de euros. 
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A Associação Ensino Livre publica o “Manifesto sobre standards abertos no sistema 
de ensino”, com os seguintes objectivos gerais:

● potenciar a neutralidade tecnológica nas instituições de ensino, de forma a que a 
utilização  de  recursos  electrónicos  não  esteja  dependente  das  plataformas  e 
ferramentas dos utilizadores;

● garantir o máximo de justiça e igualdade na utilização dos recursos electrónicos;

● garantir  o  acesso,  agora  e  no  futuro,  a  informação  produzida  no  decurso  das 
actividades institucionais;

● fomentar a literacia tecnológica;

● reduzir  o  desperdício  de  recursos  no  sector  das  tecnologias  de
informação;

● tornar a tecnologia mais acessível;

Um  Guia  de  Aplicação  do  "Manifesto  sobre  Standards  Abertos  no  Sistema  de 
Ensino" será publicado em breve.
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A Associação Ensino Livre tem como finalidade promover a utilização de software 
livre  e  a  produção  de  conteúdos  livres  nos  processos  de  aprendizagem, 
nomeadamente  ao nível  do  sistema  de  ensino.  Acreditamos que  o  conhecimento 
colectivo  é  enriquecido  pela  partilha  livre  de  saberes  individuais  e/ou 
organizacionais, tendo presente que o próprio software, também ele é uma forma de 
conhecimento.  Cremos  também  que  esta  atitude  cultural  contribui  para  o 
desenvolvimento e o interesse dos jovens pelas novas tecnologias e pelo ensino, 
num mundo em que este binómio se assume determinante para o desenvolvimento 
de uma sociedade. 

  Visitenos em http://www.ensinolivre.pt
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